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Hotărârea nr. 31/10.02.2021 

 

cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a înființării 

programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă și 

a planurilor de învățământ aferente, organizate în cadrul Facultății de 

Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine și Facultății de 

Adminstrație și Management Public 
 

 

Având în vedere referatele înaintate de decanul Facultății de Administrarea Afacerilor cu 

predare în limbi străine, Conf. univ. dr. Stamule Tănase, și decanul Facultății de Administrație 

și Management Public, 

În baza art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale, modificată şi completată 

precum şi art. 41 din Carta Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 

Consiliul de Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

 

Hotărăşte 

 
Art. 1. Se înaintează către Senatul ASE propunerea de aprobare a înființării a două programe 

postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă: „Design thinking for business” 

(Design thinking pentru administrarea afacerilor – în limba engleză, 95 ore) și „Business 

Analytics” (Analiza afacerilor – în limba engleză, 95 ore) în cadrul Facultății de Administrarea 

Afacerilor cu predare în limbi străine, 

Art.2. Se înaintează către Senatul ASE propunerea de aprobare a înființării a două programe 

postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă: „Inițiere în coordonarea și 

comunicarea interministerială” (în limba română, 40 ore) și „Inițiere în mecanisme și 

proceduri legislative în administrația publică” (în limba română, 40 ore) în cadrul Facultății 

de Administrație și Management Public, 

Art. 3. Se înaintează către Senatul ASE propunerea de aprobare a planurilor de învățământ a 

programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă menționate la art.1 

și 2.  



Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Consiliul de Administraţie 

 

 

 
 

Telefon: 021.319.19.19; +4021.319.19.01/133.132, Fax 021.319.18.99 

www.ase.ro, e-mail: rectorat@ase.ro 

 

 

Art. 4. Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine, Facultatea de 

Administrație și Management Public și secretariatul Consiliului de Administraţie vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

 

PRORECTOR, 

Prof. univ. dr. Roxana SÂRBU 

 

Avizat pentru legalitate, 

Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ 

DIRECTOR, 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 


